
(( فأذاقهم الله الخزى فى الحيععاة الععدنيا ولعععذاب: الطالب  
(( الرخرة أكبر لو كانوا يعملون

: أعششوذ بششالله مششن الشششيطان الرجيششم قششال اللششه تبششارك وتعششالىالشششيخ
(( أفمن شرح الله صدره لللسل م فهو على نور مععن ربععه ))
الهمزة هنا للستفهام والفاء  حرف عطف والمعطششوف عليشه مشا سششبق
على أحد الوجهين عند علماء النحو وقيل أن الفاء عاطفششة علششى مقششدر
بعد الهمزة والتقدير أليس أغفلتم فلم تدركوا هذا المر فمن شرح الله
صدره للسلم فهو على نور من ربه ليس كمن لششم يكششن كششذلك ونحششن
لدينا قاعدة أنه إذا اختلف النحاة فى أمر فإننا نتبع السهل لن المسألة
اجتهادية وإذا كان كذلك فإننا نرى أن الهمزة للستفهام  والفاء عاطفششة
على مششا سششبق وأن محششل الهمششزة بعششد فششاء العطششف بعششد فششاء العطششف

(( شرح الله صدرهوالتقدير فآمنوا شرح الله صدره وقوله جل وعل 
شرح بمعنى وسع ومنه شرح الكتاب يعنى هم يوسع ويبسششط وقششوله))

 )) المراد بالصدر هنا القلب لنه محلششه(( شرح الله صدره لللسل م
فعبر به عنه وقد يراد وقد يقال أن المراد بالصدر حقيقة الصششدر بششدليل
أن النسان إذا اهتم يجد صدره وكان عليه حصى الرحا من الضيق دون
أن يشعر أن هذا يمس قلبه فيكون المششراد بالشششرح هنششا شششرح الصششدر
نفسه والمؤدى واحد ، وقوله بالسلم أى بقبوله والتزامه والسششلم لششه
معنيان ال المعنى الول عام، والثششانى خششاص ،فالعششام يشششمل كششل مششن
استسلم لله سبحانه وتعالى بطاعته حين كان الشرع قائما كششل يشششمل
من استسلم لله بطاعته حين كان الشرع قائما وعلى هذا فششاليهود فششى
 زمن عيسى فى زمن موسى ها ؟

: مسلمونالطالب 
 : مسششلمون وفششى زمششن عيسششى كششافرون والنصششارى فششى زمششنالشششيخ

عيسى مسلمون وفى زمن محمد صششلى اللششه عليششه وعلششى الششه وسششلم
كافرون يرحمك الله ولذلك نجد أن الله عزو وجل يصف بالسلم قوما
قوم نوح ومن بعده أمششا المعنششى الخششاص للسششلم فهششو مششا كششان خاصششا
بشرع محمد صل الله عليه و آله وسلم فالناس بعد بعثششة محمششد صششلى
الله عليه وآله وسلم إما مسلمون وإما كافرون فالمسششلمون مششن اتبششع
الرسول صل الله عليه وآلششه وسششلم  دون غيششره وهششذا يسششمى السششلم
الخاص فقوله إن الششدين عنششد اللششه السششلم مششاذا يعنششى بششه ؟ يعنششى بششه
السلم الذى بعث به محمد صل الله عليه وآله وسششلم ول يمكششن لحششد



أن يدعى لحد أنه مسلم بعد بعثة النبى صل الله عليششه وآلششه وسششلم إل
اذا كان متبعا له لن السلم بعد بعثته صار خاصا بمن اتبع شريعته فهنا

 هل نفسششره بششالمعنى العششام(( أفمن شرح الله صدره لللسل م ))
أو بالمعنى الخاص إذا فسرناه بالمعنى العام شمل حتى من شرح اللششه
صدره للسلم فى عهد النبياء السابقين ومن شرح الله صدره للسلم
فى عهد الرسول صل الله عليه وآله وسلم فأيهما ترون ؟

: العامالطالب
 : العام العام لن ممن سبق من شرح الله صشدره للسشلم قشالالشيخ

 رب اشرح لى صععدرى ويسععر لععىموسى عليه الصلة والسلم ((
 لكن إذا كان الخطاب موجها إلى ما بعد بعثششة الرسششول صششلأمرى ))

الله عليه وآله وسلم فإنه يتعين أن يكون المششراد بششه الخششاص وقششوله ((
 )) الفاء هذه عاطفة للتفريع يعنششى فششاذا فهششوفهو على نور من ربه

اذا شرح الله صدره على نور من ربه نور معنى ايش ؟ نور معنوى نشور
معنوى  يسير النسان فيه على شرع الله وكأن بيششده قنششديل يهتششدى بششه
إلى الطريق لن الله شرح صدره للسلم فل يضيق به فهششو علششى نششور
من ربه يبقى عندنا الهمزة فى (( أفمن شششرح اللششه صششدره للسششلم ))
للستفهام فأين مقابل ذلك ؟ مقابله ما يقابل فى المعنشى الشذى يقابششل
انشراح الصدر فى المعنى كمن ضاق صدره بالسلم أفمن شششرح اللششه
صدره للسلم كمن ضششاق صششدره بششه والجششواب نعششم أو ل ؟ يعنششى هششل
يستوى من شرح الله صدره للسلم ومن ضششاق  صششدره بششه ؟ لء ، إذا
فالمقابششل أو المعششادل إن شششئت المعششادل محششذوف دل عليششه السششياق
والمعنى أفمن كان كذلك كمن لم يكن كششذلك فمششن شششرح اللششه صشدره
ليس كمن لم يشرح الله له صدره ولشك أن الفرق بينهما عظيم أبعششد
مما بين السماء والرض لن من شرح الله صدره للسلم وأسششال اللششه
ان يجعلنى وإياكم منهم يجد نفسه قابل لشششرائع السششلم مسششرورا بهششا
يفششرح اذا أدى طاعششة مششن طاعششات اللششه ويحششزن إذا فعششل معصششية مششن
معصية الله ،حتى إن الذين بلغوا الغايششة فششى هششذا يغتمششون  لمششا حصششل
منهم من خلل وإن لم  يكن عن قصد يعنى اذا فاتته العبادة يجد نفسششه
فى غم وحزن وهو ل يشششعر وهششو ل يشششعر بششذلك  ، وأضششرب لهششذا مثل
بالنبى صلوات الله وسلمه عليه لما سلم من ركعتى من صششلة الظهششر
ماذا صنع انفتل من صلته وكأنه مغموم قام على غير عادته إلى خشبة
فى المسجد واتكأ عليها ووضع يششديه هكششذا كششأنه مغضششب كششأنه مغضششب



لماذا لن صلته لم تتم فانقبضت نفسه مششن حيششث ل يشششعر، لكششن هششذا
لكمال درجاته عليه الصلة والسلم أن الله عز وجل يجعششل فششى نفششس
النسان انقباضا وإن كان ل يشعر لنه لم يتم العبادة المطلوبة منه اتكأ
عليها وشبك بيشن أصششابعه كشذا كجلسشة  المهمشوم اذا فمشن ششرح اللشه
صدره للسششلم يجششد نفسششه مرتاحششة مسششرورا للقيششام بشششرائع السششلم
وبالعكس اذا اخل بشىء منها أو انتهك معصية من معاصى من معاصى

(( فهو على نععور  مععن ربععه فويععل للقالسععيةالله طيب ، وقوله 
 ((قلوبهم من ذكر الله
أفمععن شععرح اللععه صععدرهقششال المؤلششف رحمششه اللششه المفسششر :" 
لللسل م فاهتدى فهو على نور من ربه كمن طبع على قلبععه

 إلششى آخششره هكششذا ذهششبكمععن دل علععى هععذا قععوله ((فويععل ))"
المؤلف رحمه الله فى تفسيره أى أنه اسششتدل علششى محششذوف مششا ذكششر
بعد ولششو أردنششا أن نسششتدل علششى المحششذوف بمششا ذكششر بعششد علششى سششبيل
المطابقة لقلنا كما قسى قلبه ول نقول كمن طبع علششى قلبششه لن اللششه

 واذا كنششت تريششد أن تسششتنبط الجششواب ممششا (( فويل للقالسية ))قال
ذكر فاجعله مطابقا له وحينئذ نقول كمن قسا لكن مششا ذكرنششاه أول هششو
ذكر المعشادل علششى خلف المشذكور يكشون المعنشى أفمشن الصواب ان ي
ن لشم شرح الله صدره للسلم كمن ضشيق اللشه صشدره للسشلم أو كم

قال المؤلف((فويل للقالسية قلوبهم ))يشرح الله صدره للسلم 
فويل هنششا لعلنششا نشششرح أو نفسششر حسششب مششا عنششدنا ثششم نعششود الششى كلم
  المؤلف حتى ل يتقطع علينا

  ويششل(( فويل للقالسية قلوبهم من ذكر اللععه ))قال الله تعالى 
مبتدأ والقاسية خبره فويل للقاسية والويل علششى علششى مششا هششو الراجششح
كلمة وعيد كلمة وعيد وقيل إنها واد فى جهنم والصح أنها كلمششة وعيششد
وسوغ البتداء بها وهى نكره كونها وعيدا كونها وعيدا ، وربما يقششال أنششه
سوغ بها وهى نكرة كونها دالة على وصشف شششديد أى فويششل عظيششم ،أو

(( للقالسععية قلععوبهم))شديد للقاسية قلوبهم من ذكر الله،  وقوله 
القسوة الشدة الشدة بحيث إذا لمست الشششىء لششم ينضششغط بضششغطك
عليه مثل ؟ ها الحجر وقد ضرب الله عز وجل قسوة القلششب بالحجششارة

(( ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجارة أو أشدفقال
وهنا يسأل السائل يقششول لمششاذا لششم يقششل فهششى كالحديششد لنقسوة ))

الحديد يكسر الحجارة والحجارة ل تكسر الحديد ،  والجششواب عششن ذلششك



نقول الحديد يلين بمشاذا ؟بإحمشائه علششى النشار والحجشارة ل تليشن ولهشذا
شبهت قسوة القلوب بالحجارة القاسية قلوبهم معنى التي قست فلششم

 مشن قيششل انهشا(( من ذكر الله))تلن للحق نسال الله العافية ، وقوله
بمعنى عن بمعنى عن للقاسية عن ولكششن الهظهششر أنهششا علششى بابهششا وأن
المعنى أن قلوبهم تقسو من الذكر بششدل عششن كششان المفششروض أن تليششن

(( وإذا ما أنزلت لسورة فمنهم منويدل لهذا المعنى قوله تعالى 
يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا
وهم يستبشرون وأمععا الععذين فعى قلععوبهم مععرض فزادتهععم

 أى زادتهم صلبة وقسوة وعلششى هششذا فنقششولرجسا إلى رجسهم ))
للقاسية قلوبهم من الذكر أى كل مششا ذكششر اللششه قسششت قلششوبهم عكششس

(( ألم يأن للذينالمؤمن فإنه كلما ذكر الله لن قلبه قال الله تعالى 
  هششؤلء قسششت قلششوبهم مششنآمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ))

 أولئك المشششار إليششه القاسششية(( أولئك فى ضلل مبين ))ذكر الله 
قلوبهم وأشار إليهم بإشارة البعيد  للتنويه بسفول   وانحطاط مرتبتهششم
ولن الشارة بالبعيد تارة تكون إشارة لعلو المرتبة وتارة تكششون إشششارة
لنحطاط المرتبه ففى قوله تعالى ذلك الكتاب ها ؟ لعلو المرتبشة وفششي

لنحطششاط المرتبششة فششان قششال(( أولئك فى ضلل مبين ))قوله هنا 
قائل هذه المعانى التى تختلف واللفظ واحد ما الذى يعين أحد المعنين
؟ نقول يعينه السياق وحال المتحششدث عنششه لن السششياق والقرائششن كششل

 فى ضششلل الضششلل(( أولئك فى ضلل مبين ))منهما يعين المراد 
بمعنى التيه و عدم إصابة الحق فهؤلء فى ضلل أى تائهون لم يصششيبوا
الحق والمبين هنا تحتمل أن تكون من أبان اللزم ومششن أبششان المتعششدى
خليكم معنا فى كلمتان بان وأبان بان لزم أو متعدى ؟

  : لزمالطالب
 : لزم تقول بان المر بان الصششبح بششان المعنششى بششالهمز تصششح أنالشيخ

تكون متعدية وأن تكون لزمة حسششب السششياق حسششب السششياق ، تقششول
مثل أبان الفجر بمعنى بان أى هظهر وتقششول أبششان الرجششل الحششق بمعنششى

 هششل هششى مششن اللزم او(( أولئك فى ضلل مبين ))أهظهره،  فهنا 
المتعدى الظاهر أنها من اللزم أى فششى ضششلل بيششن هظششاهر  نرجششع الششى

(( أفمن شرح الله صدره لللسععل مكلم المؤلف يقول رحمه الله 
دل فاهتدى فهو على نور من ربه كمععن طبععع علععى قلبععه ))

" إلششى آخششره كلم المؤلششف فششي قششولهعلى هذا فويل كلمة عععذاب



 فيششه نظششر لننششا إذا أردنششا أن نقششول إن(( كمن طبع علععى قلبععه ))
المحذوف دل عليه المذكور فإنه يجب أن نقدره فيمششا يطششابق المششذكور
فنقول كمن قسشا علشى قلبشه علشى أن القشول ال الراجشح مشا سشبق أن
قررناه وهو أن يذكر المعادل بمعنى المقابل ليششش ؟ للمششذكور اذ قششال

لفمن شرح الله صده كمششن لششم يكششن كششذلك ثششم قششال المؤلششف :"فويشش
 ولو قال كلمة وعيد كان أحسن لنه يتوعد بهششاللقالسية كلمة عذاب

حتى فى عرفنا الن تقول ويل لك أى تتوعده بهششذا بمششا تريششد وقششوله ((
 )) أي عششن قبششول القششرآن فجعششلللقالسية قلوبهم من ذكععر اللععه

المؤلف رحمه الله الذكر مرادا به القرآن وجعششل مششن بمعنششى عششن أمششا
كون الشذكر بمعنششى القشران فل شششك أن القششران ذكششر قشال اللشه تعشالى

(( إنه لععذكر لععك وقال تعششالى (( إن هو إل ذكر وقرآن مبين ))
 ولكن الولى أن نفسر ذكر الله هنا بمششا هششو أعششم فنقششولولقومك ))

المراد به القرآن ل شك لنه من ذكر الله وما هو أعم مششن ذلششك بحيششث
نقول إنه اذا ذكر الله قست قلوبهم سواء بالقران أو بغير القششران هششذا
هو الصل وأما كون من بمعنى عن فقد سبق أن قلنا أن الصششواب أنهششا
على بابها وقوله إن من بدل عن هششذا مبنششى علششى مسششألة خلفيششة بيششن
النحويين الكوفيين والبصريين اذا جاء الحرف فى غير موضعه فهل هششو
نائب عن حرف يكون مناسشبا للسشياق او ان المتعلشق بشه يقشدر بمعنشى
. يناسب الحرف أنتو فاهمين ؟ فاهمين تمام طيب
(( عين يشرب بها عباد الله )) (( يشععرب بهععاقال الله تعالى  

 )) العيششن ل يشششرب بهششا العيششن يشششرب منهششا فهنششا اختلششفعباد اللععه
النحويون هل الباء بمعنى من فيكون حرف ناب عششن حششرف أو يشششرب
بمعنى يروى يروى بها عباد اللششه فيكششون الشششرب مضششمنا معنششى الششرى
والرى يتضمن الشرب ،  وإيش وزيششادة يتضششمن الشششرب وزيششادة،  فششى
هذا خلف بين النحويين الكوفيين والبصريين وشششيخ السششلم بششن تيميششة
رحمه الله يرجح الثانى القول الثانى،  أن الفعل مضمن معنى يتناسششب
مع ؟ ايش مششع الحششرف لنششه لننششا اذا قلنششا بالتضششمين اسششتفدنا فائششدتين
اسششتفدنا مششدلول المششذكور ومششا ومششدلول المضششمن ، مششدلول المششذكور
ومششدلول المضششمن لنششك إذا قلششت يششروى بهششا اسششتفدنا بششأنهم يشششربون
وإيش ؟ ويروون لكششن إذا قلنششا يشششربون يشششرب بهششا يشششرب منهششا لششن
نستفد إل ؟ إل معنى واحد فالتضششمين فيششه زيششادة معنششى التضششمين فيششه
زيادة المعنى لكن جعل حششرف بششدل حششرف ل نسششتفيد بششه معنششى زائششدا



فصار القول الراجح فى هذه المسالة ما ذهششب إليششه شششيخ السششلم بششن
تيمة رحمه الله وهو ؟ إيششش أن الفعششل يضششمن معنششى يناسششب الحششرف

 قششال المؤلششف.(( فويل للقالسية قلوبهم من ذكر اللععه ))طيب 
 بين فجعششل المششبين هنششا مششن اللزم أو(( أولئك فى ضلل مبين ))

 (( الله الذى نزل أحسععن الحععديثالمتعدى ؟من اللزم ، ثم قال 
   الفوائد صح أنكتابا ))

من فوائد الية الكريمة : بيان تفاضل الناس فى قبول الحق  وأن منهم
من يقبل الحق بانشراح ومنهم من ليس كذلك
ومن فوائد الية الكريمة  : أن من شششرح اللششه صششدره للسششلم فقبششل 
الحق فإنه على نور من الله على نور من الله ويتفرع علششى هششذا زيششادة

(( يا أيهععا النععا س قععد جععاءكمعلمه لن العلم نوركما قال تعششالى 
 ويتفششرع عليهششا أيضششابرهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا ))

على هذه الفائدة قوة الفراسة قششوة الفراسششة،  أن اللششه تعششالى يعطششى
النسان فراسة بحيث يعلم ما فى قلوب الناس مششن لمحششات وجششوههم
بل أكثر من ذلك يستدل بالحاضر علششى الغششائب ، و يعطيششه اللششه تعششالى
استنتجات ل تكون لغيره، وقششد ذكششر بششن القيششم رحمششه اللششه فششى كتششاب
مدارج السالكين على كلمه على الفراسة ذكر عششن شششيخ السششلم بششن
تيمة كلم عجيبا فى فراسته رحمششه اللششه ، وإن كششان ذكششر أشششياء قششد ل

(( فهو علىتكون مقبولة ولكنه ذكر شيئا كثيرا ويستدل لذلك بقوله 
(( نور من ربه
ويستفاد من هذه الية الكريمة : أنما شرح الله صدره للسلم فإن له 

(( من ربهربوبيه خاصة وعناية خاصة من الله من أين يؤخذ من قوله 
فان هذه الربوبية خاصة غيششر الربوبيششة العامششة فربوبيششة اللششه سششبحانه))

 الحمععد للععهوتعالى لخلقه نوعان عامة وخاصة فالعامة كقوله تعالى((
 والخاصة كقول الله تبارك وتعالى عن أولى اللبششابرب العالمين ))

ربنا ما رخلقتالذين يتفكرون فى خلق السموات والرض يقولون (( 
 )) إلى آخره وقد اجتمع النوعان فى قوله تعالى عن سحرةهذا باطل
(( قالوا آمنا برب العالمين رب مولسى وهععارون ))آل فرعون 

 فالول عام والثانى خاص
ومن فوائد الية الكريمة  : الوعيد الشديد لمن قسا قلبه عن ذكر الله 

(( فويل للقالسية قلوبهم من ذكر اللهلقوله تعالى   ))



ومن فوائدها : أنك إذا رأيششت مششن قلبششك عششدم ليششن لششذكر اللششه فعالششج 
نفسك عالجها لتسلم مششن هششذا الوعيششد وهششذا يشششكو منششه النششاس كششثيرا
ونشكو منه نحن أيضا احيانا يقسو القلب ول يلين يقرأ اليات العظيمششة
الرادعة ولكنه ل يتأثر وأحيانا يقرأ نفس اليات ثم يتأثر فإذا عرفت من
نفسك قسوة القلب فالجأ الشى اللششه عشز وجشل واسشأله أن يليشن قلبشك
لذكره وتأهب للوعيد إذا لم يتداركك الله بلطفه ومغفرته
ومن فوائد هذه الية الكريمة  : أن القلوب تنقسم الى قسمين قلوب 
تلين من ذكر الله وقلوب تقسو منه ، فإن قال قائل كيف يكون الشىء
الواحششد مششؤثرا لنتيجششتين متبششاينتين واضششح السششؤال؟ شششىء واحششد يششؤثر
نتيجتين متقابلتين قلنا هذا ممكن  ، وذلك لختلف المحل الششوارد عليششه
هذا الشىء اختلف المحل الوارد عليه هذا الشىء وليس هذا بغريب ل
فى  معنويات ول فى الحسيات أما فى المعنويات كما رأيتششم كلم اللششه
عز وجل وكما أن النسان يلقى الششدرس علششى جمششاعه بعضششهم يلتهمششه
التهاما ويفهمه فهما تامششا ويجششده لذيششذا والبعششض الخششر يغلششق عليششه ول
يفهمه ثم اذا أغلقت عليه كلمة واحدة انغلق عليه جميع الشدرس وعجشز
أن يفهم والمعلم واحد والموضششوع واحششد كششذلك أيضششا نجششد التمششر تمششر
ون داءا عليشه والثشانى يكشون غشذاءا أكله الشرجلن أحشدهما يك النخششل  ي
،أليس كذلك المصاب بالسكرى لو أكل تمر صار داءا عليه والصششحيح ل
يكون داءا عليششه ، نجششد المششاء يجششرى علششى الرض أرض تقبلششه وتشششربه
وتنبت وأرض ل تقبله يسح عليها ول تنتفع به فهششذا ذكششر اللششه عششز وجشل
يرد على القلب اللين فينتفع به وعلششى القاسششى فيششزداد قسششوة والعيششاذ
بالله
ومن فوائد هذه الية أن القاسية قلوبهم من ذكر الله على عكس من 
شرح الله صدره للسلم من شرح الله صدره للسششلم فهششو علششى نششور
 ومن قسا قلبه من ذكر الله فهو فى ضلل فى ضلل مبين
ومن فوائد هذه الية الكريمة : أن هؤلء الذين قست قلوبهم مششن ذكششر
الله قد انغمسوا انغماسا تاما فى  الضلل من أين يؤخذ ؟
...: الطالب

 : لن فششى ايششش ؟ للظرفيششه والظششرف محيششط بششالمظروفالشششيخ
المظروف دون الظرف و فى جوفه فكان هششؤلء انغمششروا فششى ايششش ؟
فى الضلل وأحاط بهم إحاطة الظرف بمظروفه أولئك فى ضلل مبين
 نسال الله لنا ولكم الهداية والنور



سنرتب كما رتبنا العام الماضى من للحديث ليس ... موجود
يي: الطششالب نن يثعا يم هها  نب يشعا يت مم هبعا  يتا نك نث  ندي يحعع لل ين ا يسعع لح يأ يل  زز ينع مه  زل (( ال

لم مه مد ملععو مج من  نليعع يت زم  مثعع لم  مهعع زب ير ين  لو يشعع لخ يي ين  نذي زلعع مد ا ملععو مج مه  لن نم رر  نع يش لق يت
مء يشععا يي لن  يمعع نه  نبعع ند ي  لهعع يي نه  زلعع يدى ال مهعع يك  نل يذ نه  زل نر ال لك نذ يلى  نإ لم  مه مب ملو مق يو

دد ( يهععا لن  نمعع مه  يل يما  يف مه  زل نل ال نل لض مي لن  يم نه23يو نه لج يو نبعع نقععي  زت يي لن  يمعع يف يأ  (
لم متعع لن مك يمععا  مقععوا  مذو ين  نمي نل زظععا نلل يل  نقيعع يو نة  يم ييا نق لل ي م ا لو يي نب  يذا يع لل يء ا ملسو

ين ( مبو نس لك لن24يت نمعع مب  يذا يععع لل مم ا مه يتععا يأ يف لم  نهعع نل لب يق لن  نمعع ين  نذي زلعع يب ا زذ يك  (
ين ( مرو مع لش يي يل  مث  لي ييا25يح لن رد نة ال ييا يح لل نفي ا ي ي  لز نخ لل مه ا زل مم ال مه يق يذا يأ يف  (

ين ممو يل لع يي منوا  يكا لو  يل مر  يب لك يأ نة  ير نرخ لل مب ا يذا يع يل يو  ))
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم أعششوذ  بششالله مششن الشششيطان الرجيششم

(( والله نععزل أحسععن الحععديث كتابععا متشععابهاقال اللششه تعششالى 
 (( مثانى
(( أفمنفى مناقشة الدرس الماضى ما معنششى الهمششزة فششى قششوله  

نعمشرح الله صدره ))  
 : الهمزة للستفهامالطالب

  :  والفاءالشيخ
  :الفاء عاطفةالطالب

: والمعطوف عليهالشيخ   
 : ...معطوف على ما سبق و معطوف على مقدرالطالب

: وعلى الولالشيخ   
 : معطوف على ما سبقالطالب

  : أى نعم تكون الهمزة تقدر مؤخرة على العطف والتقديرالشيخ
...  :أفمن شرح الله صدره للسلمالطالب

ا سشبقالشيخ  : ها ل ما هو تقدير المعشادل اذا قلنشا المعطشوف علششى م
 فكيف يكون التقدير  فاء من ؟ها ل أنت اللى فى الول

 : أنا فاء أفمن شرحالطالب
 فهو علععى : ايه فاء أفمن شرح اللششه صششدره طيششب.  قششوله ((الشيخ

)) هل المراد يا خالد النور الحسى أو المعنوى ؟نور من ربه 
:  المعنوىالطالب  

  : المعنوى ويش يتضمن ماذا  يتضمنالشيخ
... : الطالب

: هذا النور ما هو هل هو العلم أو العلم شىء اخرالشيخ   



: البصيرة والهدىالطالب   
  : طيبالشيخ
...  : يعنىالطالب

:  لالشيخ
:العلمالطالب  

 : العلم وغيرهالشيخ
  : الفراسةالطالب

(( ويععل : الفراسششة الفراسششة و معرفششة المششور نعششم قششوله الشششيخ
من هنا عبد الله ؟للقالسية قلوبهم من ذ كر الله ))

...  :قيل إنها بمعنى عنالطالب
: نعمالشيخ   

  : أو أنها على بابها قاسية من ذكر الله أي بسبب ذكر اللهالطالب
  : وهل يمكن أن يكون ذكر الله سبب للقسوةالشيخ

(( وإذا ما أنزلععت لسععورة فمنهععم : نعم قال الله عز وجل الطالب
من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنعوا فزاددتهععم
إيمانععا وهععم يستبشععرون وأمععا الععذين فععى قلععوبهم مععرض
 (( فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون

 : نعم قوله فى ضلل مبين ما معنششى مششبين ؟ أى بيششن ذكرنششا أنالشيخ
 مبين فعلها رباعى أو ثلثى أل خ اللى وراك يا خالد

  :  فعلها ممكن أن يكون أبان أو بانالطالب
: هل هو فعلها ثلثى أو رباعىالشيخ   

  : ثلثىالطالب
 : ثلثى يعنى بان الثلثى بان اللف والنون  أو رباعى ؟الشيخ

 ...  : الرباعى ياالطالب
الشيخ : ها الن مبين هل فعلهششا ثلثششى وال ربشاعى ؟ كلمشة مشبين الشتى
معنا هل فعلها ثلثى أو رباعى ؟ ما عندك علم بالنحو  ؟ إيش يقول ؟

  : ثلثىالطالب
  : ثلثى خطأ نعمالشيخ

... : الطالب
: ل مبين مبينالشيخ  

  : من الثلثىالطالب
  : من الثلثى خطأالشيخ



: من الثلثى والرباعىالطالب  
 : خطأالشيخ

  : من الرباعى ولكن جاءت لزمالطالب
 : نعم صح من الرباعى ولكن جاءت لزمة مبين مفعششل ل يمكششنالشيخ

أن تكون من الثلثى مكرم من الثلثى وال رباعى ؟
 : رباعيالطالب

: رباعى هذا نفس الشىء لن مبين أصلها مبين طيب. إذا مششبينالشيخ 
من الرباعى إذا أن الرباعى يأتى لزما ويأتى؟  متعديا بخلف الثلثششى ل
يأتى إل لزما أعرفتم سبحان اللششه أن يعنششى كنششت هظششن هظنيششت أن هششذا
مفهوم تمام مبين من أبان الرباعى لكن من أبان اللزم أو المتعدى ؟

  : اللزمالطالب
  : هاالشيخ

  : اللزمالطالب
 : اللزم لن أبششان تششأتى لزمششة وتشأتى  متعديشة فقششل ابششان الحششقالشيخ

بمعنى أهظهره فهى متعدية وتقول أبان الصبح بمعنى هظهر الصبح طيب
.  

(( الله نععزل أحسععن الحععديث كتابععا متشععابهثم قال الله تعششالى 
 )) هذا بدء درس اليوم الله نزل قيل جملة خبرية إسمية إسميةمثانى

الصدر فعليه العجز نزل أحسن الحديث كتابا نزل من المضششعف ويششأتى
التعبير أحيانا بأنزل من الرباعى المزيششد بششالهمزة واختلششف العلمششاء هششل
هما بمعنى واحششد يعنششى أنششزل ونششزل معناهمششا واحششد أو يختلششف المعنششى
والصحيح أن معناهما واحد إل مع وجود قرينة  فمع وجششود قرينششة تكششون
يكون التنزيل لما ينزل شيئا فشيئا والنزال لما ينزل جملة واحدة  لكن
هذا ل يكون إل مع القرينة أمششا مششع عششدم القرينششة فنششزل وأنششزل بمعنششى

نزلنا من السماء ماءا طهععوراواحد ولهذا يقول الله عز وجل (( وأ
 )) وهمششا بمعنششى واحششدونزلنا من السماء ماءا مباركا)) ويقول (( 

وكذلك فى القران أحيششان يقششول اللششه أنزلنششا وأحيانششا يقششول نزلنششا وهمششا
بمعنى واحد لكن مع وجود قرينة يكششون التنزيششل شششيئا فشششيئا كمششا فششى

(( وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ))قوله تعالى 
 هنا نزلنششا تختلششف عششن أنزلنششا فهششى بمعنششى(( نزلناه تنزيل ))وبعدها 

 (( طيب . يقول(( وقرآنا فرقناه ))التنزيل شيئا فشيئا بدليل قوله 
 أحسن تفضيلنزل أحسن الحديث كتابا ))(( أحسن الحديث ))



وع، من حشس السشلوب وحسشن الموض بمعنى الحسشن ،والحسشن يتض
ويشمل قوله أحسن هذا وهذا يعنى أحسششن فششى أسششلوبه وأحسششن فششى
موضوعه أما السلوب فأن يكون مطابقا للبلغة فى غايتهششا إيجششاز فششى
موضع اليجاز إطناب فى موضع الطناب تأكيد توكيد فى موضع التوكيد
تخليه من التوكيد فى موضع يقتضى ذلك وهلم جرا كششذلك أحسششن فششي
الموضوع موضوعه أخبار وأحكام فالخبار أحسنها أصدقها وأنفعهششا فششي
العبرة والحكام أحسنها أعدلها وأقومها بمصالح العباد والقرآن الكريششم
متضمن للحسن للحسنين السلوب إيش بعد ؟
...: الطالب

 كتابششا بششدل(( أحسن الحديث كتابا متشابها )): والموضوع الشيخ
من أحسن أو عطف بيششان إذا جعلنششا كتابششا متشششابها شششيئا واحششد أمششا إذا
جعلنا كتابا مستقل عن متشابها فإنه يكششون بشدل ول يكشون عطشف بيشان
كتابششا أى مكتوبششا لن فعششال تششأتى بمعنششى مفعششول كششثيرا ومنششه الغششراس
والبناء والكساء والفراش والغطاء وأمثلة هذا كثيرة فششى اللغششة العربيششة
 أن ياتى فعال  بمعنى ايش
... : الطالب

 : مفعول فإن غراسا بمعنى مغششروس وبنششاءا بمعنششى مبنششى كتابششاالشيخ
بمعنى مكتوب وفى أى شىء هو مكتوب مكتوب فى ثلثششة اشششياء فششى
اللوح المحفوظ وفى الصحف التى بأيدى الملئكة وفششى الصششحف الششتى

(( كتابا متشابهابأيدينا القران الكريم مكتوب بهذا وهذا وهذا وقوله 
يعنى يشبه بعضه بعضا في أى شششىء فششى الكمششال والجششودة وحسششن))

الموضوع ل تجده متناقضا أبدا ول تجده مختلفا أبدا لكن بحسب المقام
تارة يكون المقام يقتضى الختصار وتارة يكون المقام يقتضششى البسششط
فإذا نظرنا إلى سورة قل هو الله أحد والسورة التى قبلها وجدنا بينهما
تشششابها فششى الحسششن حيششث إن كششل سششورة كششانت مناسششبة للحششديث أو
للمتحدث عنه قل هو الله أحد تتحششدث عششن اللششه عششن الششرب عششز وجششل

(( تبت يععدا أبععىوأسمائه وصششفاته ، فجششاءت بالسششلوب المناسششب و
 تتحدث عن رجل كافر فصششارت بالسششلوب المناسششب ل يقششوللهب ))

(( تبت يدا أبععى وبين (( قل هو الله أحد ))قائل أين التشابه بين 
 ))  نقول التشابه معناه أن كششل كلم جششاء علششى الششوجه المناسششبلهب

ا جماعشة طيشب . إذا لموضوعه على الوجه هشذا وجشه التششابه واضشح ي
متشابه في إيش ؟في الكمال والجودة وحسن الموضوع ومششن الكمششال



والجودة أن يكون الكلم مناسبا لموضششوعه بسششط فششى موضششع البسششط
وإجمال فى موضع الجمال وتفصيل فى موضع التفصيل وبسط وبسط
ة و قشال عشز وجشل ا تقضشيه البلغ وتطويل البسط والتطويل بحسب م

 مأخوذ مششن التثنيششه يعنششى القششرآن(( متشابها مثانى ))(( مثانى ))
مثانى يعنى من اثنين اثنين والمثانى أنه يقرن المعنى وما يقابله فتأمل
الية الكريمة تجد أنه إذا ذكرت النار ذكرت بعدها الجنة، وإذا ذكشر أهشل
النار ذكر بعدهم أهل الجنة وهكذا ، وذلك من أجل أل يمل السامع مششن
موضوع واحد، ومن أجل أن يتنقل من تخويف الى ترغيب فيشط لفعل
الواجبات ويحذر من فعل المحرمات وهذا مششن أسششاليب البلغششة التامششة

 ))مثاني تقشعععر منععه جلععود الععذين يخشععون ربهععمالكاملة (( 
  تقشعر


